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Vækstfondens internationale partnerskaber 

 

Der har på det seneste været fokus på Vækstfondens investeringer i 

internationale fonde, herunder fondenes skatteforhold. Her giver vi et indblik i 

baggrunden for Vækstfondens internationale engagement og vores skattepolitik. 

 

Resumé: 

Vækstfonden arbejder for at give de danske virksomheder adgang til risikovillig 

kapital og nye kompetencer, der forøger deres konkurrencekraft. Det gør vi bl.a. 

gennem partnerskaber med stærke udenlandske fonde.  

 

Vi har tre konkrete mål for vores partnerskaber med kompetente internationale 

fonde: 

 

1. Tiltrække udenlandsk og dermed mere kapital til det danske marked  

Med vores internationale partnerskaber tiltrækker vi udenlandsk og dermed 

mere kapital til det danske marked. For hver krone, Vækstfonden har investeret 

i udenlandske fonde, har fondene samlet set investeret omkring 4 kroner i 

danske virksomheder. 

 

2. Tiltrække udenlandske kompetencer til det danske økosystem 

Partnerskaberne tiltrækker også ny viden, kompetencer og netværk til Danmark. 

Ofte er ny viden og netværk lige så vigtig for virksomhederne som adgang til 

kapital og er af samme grund en meget væsentlig faktor for succes. 

 

3. Fastholde stærke danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark 

For at kunne fastholde vækstvirksomheders danske tilknytning er det centralt at 

sikre, at virksomhederne også fra et dansk ståsted kan få adgang til kapital, 

netværk og kompetencer, som kan hjælpe dem til succes både nationalt og 

internationalt. 

 

Vi har nultolerance over for skattesnyd. Alle former for snyd vil omgående blive 

indberettet til de rette myndigheder, og vi vil stoppe alt fremtidigt samarbejde 

med den pågældende virksomhed eller fond. Det gælder danske fonde, og det 

gælder udenlandske fonde. 

 

Den seneste tids omtale af EQT Ventures og Balderton Capital har ikke afdækket 

skattesnyd. Artiklerne sætter fokus på velkendte risici ved de særlige typer af 

selskabskonstruktioner. Det er en meget vigtig debat, som Vækstfonden bakker 

op om og gerne deltager i, da vi i mange år har arbejdet for større åbenhed om 

danske såvel som udenlandske fondsinvesteringer. 

 

Det bærende og ufravigelige princip i Vækstfondens skattepolitik er, at alle 

betaler skat, der hvor de skal. Skattemæssigt har det ingen betydning, om en 

fond er etableret i eksempelvis Luxembourg eller i Danmark, så længe den  

udenlandske fond er sat op med den samme skattekonsekvens for investorer og 

virksomheder, som hvis fonden havde været dansk. Med henblik på at afdække 
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netop dette, får Vækstfonden altid en uvildig, førende skatteekspert til at 

foretage en grundig undersøgelse af fondenes skatteforhold. Den uvildige 

skatteekspert har fastslået, at investorerne i EQT Ventures og Balderton Capital 

VI ikke opnår skattemæssige fordele ved at investere i de pågældende fonde, 

ligesom de virksomheder, som fondene investerer i, beskattes, hvor de opererer. 

Fondene respekterer de skatteprincipper, som også gælder i Danmark. 

 

Den geografiske placering af en fond er typisk en funktion af investorernes 

ønsker. Velrenommerede internationale investorer søger ikke en geografisk 

placering ud fra ønsker om skatteplanlægning, men ud fra et ønske om at 

investere i fonde, der er etableret i lande med velkendte, forudsigelige og 

velfungerende rammer for investeringer. Luxembourg udgør et af de mest 

foretrukne valg af netop disse årsager. 

 

Danmark er en lille, åben økonomi. Samarbejde med professionelle udenlandske 

investorer og fonde kan være helt afgørende for, at danske virksomheder har 

adgang til den risikovillige kapital, de kompetencer og netværk, de har brug for. 

Hvorfor investerer Vækstfonden i internationale fonde? 

I Vækstfonden arbejder vi på at skabe de bedste betingelser for, at danske 

virksomheder kan skabe vækst og fornyelse. Det gør vi ved at yde lån, investere 

direkte i virksomheder og investere indirekte i virksomheder via investeringer i 

fonde. På den måde finansierer vi hvert år ca. 800 danske virksomheder for knap 

3 mia. kr.  

Vi arbejder løbende på at styrke det danske økosystem gennem en række 

forskellige indsatser, herunder ved at samarbejde med kompetente 

kapitalpartnere. Dette omfatter også partnerskaber med stærke udenlandske 

fonde. Når vi investerer i udenlandske fonde, gør vi det med det klare formål at 

udvide det danske økosystem og give Danmark samt danske virksomheder 

bedre mulighed for at tiltrække den rette kapital, viden og kompetencer til deres 

vækst og fornyelse.  

For mange danske virksomheder er vækst på nye internationale markeder en 

forudsætning for succes, og mange virksomheder er af samme grund stærkt 

internationalt orienterede eller direkte etableret med globale markeder for øje. 

For at kunne leve op til vores formål og styrke det danske økosystem for 

risikovillig kapital arbejder vi derfor på at etablere stærke og langsigtede 

internationale partnerskaber, som danske virksomheder og danske investorer, 

fx business angels, venturefonde og Vækstfonden, kan trække på i udviklingen 

af deres aktiviteter. Vores partnerskaber tager typisk afsæt i kapitalmarkedet, 

men har også et bredere fokus på netværk, viden og internationale 

kompetencer.  

Vi har tre konkrete mål for vores indsats:  

1.Tiltrække udenlandsk og dermed mere kapital til det danske marked 

Vi medvirker til at øge udbuddet af risikovillig kapital på det danske marked 

ved at investere i udenlandske fonde, som har vist konkret interesse for 

investeringer i danske virksomheder. Mere langsigtet sigter vi også mod at 



 

 

SIDE 3 AF 8 

 

 

 

 

etablere netværk og partnerskaber, som bredt kan være med til at styrke de 

internationale investorers interesse for Danmark, vores industriklynger og for 

at syndikere (medinvestere) med de danske investorer. 

2.Tiltrække udenlandske kompetencer til det danske økosystem 

Foruden kapital har vi også fokus på den værdi, udenlandske investorer kan 

tilføre det danske økosystem i form af yderligere kompetencer og netværk til 

danske virksomheder og danske investorer. Det kan være i forhold til en 

specifik branche, adgang til et eller flere nye markeder eller viden om 

potentielle tekniske eller kommercielle samarbejdspartnere. Ofte er ny viden 

og netværk lige så vigtig for virksomhederne som adgang til kapital og er af 

samme grund en meget væsentlig faktor i valget af en investor. 

3.Fastholde stærke danske vækstvirksomheders tilknytning til Danmark 

En væsentlig forudsætning for at kunne fastholde de stærkeste danske 

vækstvirksomheders tilknytning til Danmark er at bygge et globalt orienteret 

økosystem, hvor danske virksomheder også med et dansk rodfæste kan have 

god adgang til international kapital og kompetencer til at understøtte deres 

internationale udvikling. Succesfulde virksomheder med rødder i Danmark er 

vigtige fyrtårne, som kan vise vejen for andre danske virksomheder, og som 

også kan inspirere udenlandske selskaber og investorer til at bruge Danmark 

som udgangspunkt for deres aktiviteter i Norden og resten af Europa.  

Vi investerer altså i internationale fonde for at skærpe international interesse for 

det danske marked. Det er den bedste metode, fordi fælles forretning og kapital 

er den stærkeste binding mellem erhvervspartnere. En fælles investering giver 

fælles interesser og giver derfor adgang til, at vi kan trække på hinandens 

ressourcer, netværk og kompetencer på en helt anden måde. 

Og hvis Danmark skal være helt fremme i det globale innovationskapløb, er det 

helt afgørende, at vi er en del af det stærke internationale investornetværk for 

ad den vej at trække yderligere kapital, viden og kompetencer til Danmark og 

danske virksomheder. Det er vi godt på vej til.  

Internationale fonde tilfører kapital og kompetencer til Danmark 

Vækstfonden investerer i udenlandske fonde, som har fokus på investeringer i 

danske virksomheder, og som historisk har vist interesse for det danske marked. 

Hertil kommer, at fondene også skal have de rette kompetencer og netværk til 

at bidrage til værdiudviklingen i de danske virksomheder. Vi stiller ikke krav om 

et bestemt antal danske investeringer, men lægger afgørende vægt på, at 

fondene har en relevant og konkret interesse for Danmark.  

 

Historisk har Vækstfondens investeringer i internationale fonde vist sig at være 

en rigtig god forretning for de danske virksomheder og den danske stat. Ser 

man på de udenlandske fonde, som Vækstfonden og Dansk Vækstkapital har 

investeret i over de seneste godt fem år, og som er i gang med at investere, så 

er effekten p.t., at for hver krone, Vækstfonden har investeret i de udenlandske 

fonde, har fondene samlet set investeret omkring 4 kroner i danske 

virksomheder. Konkret svarer det til, at der indtil videre er kommet 2,7 mia. kr. 
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ned i danske virksomheder fra de udenlandske fonde med mulighed for 

yderligere investeringer fremover.  

 

Vækstfonden har nultolerance over for skattesnyd 

 

I Vækstfonden har vi nultolerance over for snyd og fiflerier, og vi har skærpet 

opmærksomhed om alle typer af usædvanlige transaktioner. Herunder også i 

internationale fonde. Alle de virksomheder og fonde, vi investerer i, skal leve op 

til vores skattepolitik, som er meget klar: 

 

 Vi kræver, at de fonde, vi investerer i, har en transparent 

selskabsstruktur, så vi kan se, hvor der skal betales skat.  

 Vi får altid en uvildig skatteekspert til at vurdere investeringsstrukturen, 

så vi sikrer, at fondene og fondsforvalterne ikke anvender 

konstruktioner, som er designet til at omgå nationale skatteregler og 

derved udhuler skattegrundlaget. 

 Vi forholder os altid til, om fondsforvalteren er professionel og ansvarlig. 

 

Det bærende og ufravigelige princip i vores skattepolitik er, at alle betaler skat, 

der hvor de skal.  

 

Skattemæssigt har det ingen betydning, om en fond er etableret i 

Luxembourg eller i Danmark 

 

Både i Danmark og udlandet etableres fonde med henblik på effektivt at samle 

investorer om et fælles investeringsformål, eksempelvis iværksætteri. Og 

fondene etableres i en form, som ikke ændrer ved beskatningsforholdene hos de 

involverede parter, hverken i forhold til hvor de betaler skat, eller hvor meget 

de betaler i skat. Det vil sige, at fonden er skatteneutral, således at investorerne 

beskattes, hvor de hører hjemme, og fondens porteføljeselskaber beskattes, 

hvor de opererer. Sådan er de danske regler om fonde også sat op. 

 

Det er også værd at bemærke, at den geografiske placering af en fond, herunder 

eksempelvis i Luxembourg, typisk skyldes et ønske fra velrenommerede 

investorer. Luxembourg er et af de lande, hvor rammerne udgør et kendt, 

velfungerende og forudsigeligt regelsæt, som investorerne efterspørger, og som 

kan sikre grundprincippet om, at investorer beskattes, hvor de hører hjemme. 

Dette er også det danske grundprincip. 

 

Skattemæssigt har det ingen betydning, om en fond er etableret i Luxembourg 

eller i Danmark eksempelvis. Skattekonsekvenserne er identiske. Det centrale i 

en skattemæssig vurdering af en fond er således ikke, hvor den er etableret, 

men om den er skatteneutral på samme måde, som en dansk fond er det. Når 

Vækstfonden investerer i en fond i Luxembourg med en skatteneutral 

konstruktion, betyder det konkret, at investorerne i fonden ikke betaler skat i 

Luxembourg af deres afkast, men i deres hjemlande. Dvs. at danske investorer 

betaler skat af afkastet af deres investering i Danmark, svenske investorer i 

Sverige osv.  
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Altid krav om grundig og tilfredsstillende skattevurdering fra uvildig, 

førende  skatteekspert  

 

Med henblik på at sikre at en fond netop er struktureret på en måde, hvor alle 

skal betale skat, hvor de hører hjemme, antager Vækstfonden altid en uvildig, 

førende skatteekspert på området til at vurdere kapitalfondes skattemæssige 

risikoprofil. Skatteekspertens undersøgelser udmøntes i en skattevurdering af 

den konkrete – eksempelvis luxembourgske – fond.  

 

I vurderingen af en fonds skattemæssige risikoprofil indgår bl.a. følgende 

forhold: 

 

1) Hvordan struktureres selve fonden og fondens investeringer i 

porteføljeselskaber?  

2) Opnår investorerne en skattemæssig fordel ved at investere via 

kapitalfondene? 

3) Hvad er managementteamets hjemsted, og i hvilke lande bliver 

managementteamets afkast beskattet? 

 

Hvis der i skattevurderingen afdækkes forhold, der må betragtes som 

skattemæssigt aggressive, eller forhold, der i øvrigt er lovlige, men som 

vurderes som uønsket skatteplanlægning, afstår vi fra at investere i den 

konkrete fond.  

 

Og hvis vi i Vækstfonden opdager snyd eller forsøg herpå, vil vi omgående 

indberette det til de rette myndigheder og desuden stoppe al fremtidig 

samarbejde med de pågældende forvaltere eller virksomheder.  

 

En artikel i Berlingske Tidende har for nyligt sat fokus på nogle investeringer i 

danske virksomheder, som er foretaget af fonde etableret i Luxembourg, og som 

Vækstfonden er medinvestor i. Vinklen har været, at der er tale om skattely. 

Men det er ikke tilfældet. Vi har forud for vores investeringer fået foretaget 

grundige skattevurderinger fra en uvildig skatteekspert, som fastslår, at 

investorerne i EQT Ventures og Balderton Capital VI ikke opnår skattemæssige 

fordele ved at investere i de pågældende fonde.  
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Når vi i Vækstfonden investerer i fonde, ser vi altid efter, om der er tale om 

ordentlige investorer og sædvanlige konstruktioner. I Vækstfonden stiller vi 

faktisk betydeligt skrappere krav til fondene, end internationale investorer typisk 

gør. Vi er meget opmærksomme på alle former for snyd, og der skal være styr 

på skatteforholdene. Men man skal samtidig passe på ikke at mistænkeliggøre, 

at investorer som fx Den Europæiske Investeringsfond (som er EU’s egen 

investeringsfond), europæiske pensionskasser og statslige investeringsfonde 

som finske TESI og Vækstfonden (m.fl.) går sammen om at investere i 

iværksættere gennem en fond, der ligger i et EU-medlemsland som 

Luxembourg. EU’s egne finansielle virksomheder er hjemhørende i netop 

Luxembourg, ligesom EU gennem Den Europæiske Investeringsbank og Den 

Europæiske Investeringsfond hyppigt investerer meget substantielle beløb i 

fonde beliggende i Luxembourg, herunder i eksempelvis EQT Ventures og 

Balderton.  

 

Luxembourg er et af de lande, som hyppigst anvendes som hjemsted for fonde 

i Europa, og en meget stor del af Europas vækst – herunder i danske 

vækstvirksomheder – finansieres fra fonde og institutioner i Luxembourg. En 

stor del af disse er etableret af EU selv og/eller med opbakning fra EU og andre 

europæiske – herunder danske og nordiske – statslige organer. Det er naturligvis 

af afgørende betydning for alle nævnte offentlige interessenter, at disse fonde 

drives ordentligt og redeligt.   

 

De danske iværksættere, der vil bygge store virksomheder, har brug for den 

adgang til risikovillig kapital, der kommer fra førende internationale fonde, som 

er beliggende i andre lande end Danmark. Vælger man som generelt princip at 

fravælge fonde etableret i eksempelvis Luxembourg, går Danmark og danske 

virksomheder glip af tilførsel af værdifuld kapital, netværk og kompetencer. 

 

Relationer til fonden og dens øvrige investorer 

 

Når vi i Vækstfonden investerer i fonde, er der tale om, at vi indgår langvarige 

og tætte partnerskaber med fondsforvalteren. Typisk er en fonds levetid på 10-

12 år, og for succesfulde forvaltere etableres nye fonde successivt, således at et 

partnerskab kan komme til at række langt længere ud end 10-12 år, hvis begge 

parter ønsker det. 

 

Allerede af den årsag er det af afgørende betydning for os, at vi opnår et 

indgående kendskab til fondsforvalteren og alle dennes nøglemedarbejdere, 

samt til måden hvorpå fonden drives, inden vi eventuelt foretager en 

investering. Typisk har vi kendt og haft overordnede dialoger med 

fondsforvalteren over en årrække, mens det mere indgående kendskab etableres 

over en intensiv due diligence-periode. En due diligence tager typisk mellem fire 

og seks måneder, hvor vi analyserer fondens forhold og afholder en lang række 

møder både med fondsforvalteren og med vigtige interessenter. Derudover tager 

vi referencer hos tidligere kollegaer, tidligere investeringer, samarbejdspartnere 

og andre investorer. En sådan proces har blandt andet til formål at afdække, om 

fondsforvalteren er professionel og troværdig, samt hvilken kultur og etik 

fondsforvalteren har. Vores due diligence-proces er i denne sammenhæng mere 

vidtgående end normal praksis blandt internationale investorer. 
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Vækstfonden betinger sig oftest at få tildelt en plads i et forum af investor-

repræsentanter, hvis Vækstfonden vælger at investere i fonden. Gennem dette 

forum får Vækstfonden mulighed for at fastholde en tæt relation til 

fondsforvalteren og få indsigt i centrale forhold omkring forvalterens netværk og 

syn på markedet samt fondens drift. Det udgør også en mulighed for at komme 

tættere på de øvrige repræsenterede investorer. I dette forum tager investorer 

ikke stilling til enkeltinvesteringer. Ansvaret for fondenes investeringer i 

virksomheder ligger fuldt ud hos fondsforvalteren, hvilket er en helt 

grundlæggende præmis for samarbejdet. 

 

I de fonde, Vækstfonden har investeret i, har Vækstfonden typisk kendskab til 

alle andre investorer i fonden. Det er eksempelvis tilfældet i Balderton Capital 

VI. Men i visse fonde er der investorer, som vi ikke har direkte kendskab til selv. 

Det er eksempelvis tilfældet i EQT Ventures. Her har vi imidlertid  indgående 

kendskab til de toneangivende investorer i fonden. I disse tilfælde har 

Vækstfonden imidlertid væsentlig større indsigt i – og der er flere processer  

omkring – investorerne, end hvad der er muligt at opnå ved eksempelvis 

investeringer i børsnoterede selskaber.  

 

Af hensyn til Vækstfondens fortrolighedsforpligtelser, herunder i henhold til 

Vækstfondens lovgrundlag,  kan vi ikke viderebringe alle informationer om andre 

investorer. Som det også fremgår af bemærkninger til Lov om Vækstfonden har 

det stor betydning for Vækstfondens virke, at Vækstfondens kommercielle 

samarbejdspartnere kan stille materiale til rådighed i fortrolighed, idet der ellers 

kan opstå situationer, hvor risikoen for offentliggørelse af oplysninger vejer 

tungere end indgåelse af et samarbejde med Vækstfonden. 

 

For EQT Ventures’ vedkommende kan vi viderebringe, at de toneangivende 

investorer udgøres af anerkendte internationale investorer som HarbourVest 

Partners (et af verdens største og mest velrenommerede private equity 

investeringsselskaber), Ilmarinen (stort finsk pensionsselskab), Finnish Industry 

Investment (den finske stats pendant til Vækstfonden), European Investment 

Fund (EU's egen investeringsfond), Fjärde AP-fonden (svensk, statslig 

pensionsfond) og SEB Pension och Försäkring AB (stort svensk pensions- og 

forsikringsselskab). Dette er offentlig tilgængelig information. 

 

Internationalt er det markedsstandarden og helt sædvanligt, at der blandt 

investorer kan være nogen, som ikke ønsker, at en bredere kreds kender til 

deres investeringsfokus. Det skyldes ofte, at investorerne ikke ønsker, at deres 

konkurrenter og andre får indsigt i deres investeringsstrategi. Fra fondenes side 

er det ligeledes ofte af konkurrencemæssige hensyn, at investorkredsen ikke 

gøres tilgængelig for alle. Fondene konkurrerer om at forvalte investorernes 

kapital og ønsker derfor ikke at dele detaljerede oplysninger om deres netværk 

og forretningskritiske kunderelationer. 
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Fondsforvalterens forpligtelser 

 

Det er vigtigt at fremhæve, at fondsforvalteren naturligvis kender alle investorer 

og er forpligtet til at gennemføre en grundig evaluering af de enkelte investorer 

efter gældende regler og lovgivning på området, før de godkendes som 

investorer i fonden. Dette gælder blandt andet i forhold til hvidvasklovgivningen 

og kravet om en såkaldt KYC (Know Your Customer), som betyder, at fonden er 

forpligtet til at have kendskab til investorernes reelle ejere og indberette 

mistænkelige transaktioner. I vores due diligence og dialog med 

fondsforvalterne spørger vi ind til fondenes compliance-forhold, og specifikt for 

EQT Ventures og Balderton Capital VI har vi eksempelvis modtaget bekræftelser 

på gennemførte KYC-processer og investorevalueringer. Det er ligeledes vigtigt 

at fremhæve, at når fondsforvaltere er godkendte/registrerede i henhold til 

AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) (Dir. 2011/61/EU), 

kan investorerne være betrygget i, at fondsforvalterne er underlagt et effektivt 

tilsyn fra myndighederne. 

 

EQT Ventures og Balderton Capital VI er begge godkendte/registrerede i henhold 

til AIFMD.  Reglerne i AIFMD indeholder en række forpligtelser for forvaltere af 

alternative investeringsfonde, herunder indebærer reglerne at forvalterne skal: 

 

1. overholde hvidvasklovgivningen, herunder kravene om kundekendskab 

(KYC), kendskab til kundernes reelle ejere og indberetning af 

mistænkelige transaktioner, 

2. udøve sine aktiviteter ærligt og redeligt samt overholde alle gældende 

regler, 

3. have en ledelse, der har tilstrækkeligt godt omdømme og tilstrækkelige 

erfaringer (”fit-and-proper”), 

4. foretage løbende afrapportering til den lokale myndighed, ligesom 

myndighederne har adgang til i videre omfang at kræve andre 

oplysninger af forvalteren. 

 

Endvidere er forvalterne underlagt reglerne om afgivelse af oplysning om 

investorerne til amerikanske og europæiske skattemyndigheder, der følger af 

Foreign Account Tax Compliance Act  (FATCA) og Common Reporting Standard 

(CRS). 

 

 

 

 


